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Styrelsen for Forskning og Innovation 

 

hoeringer@fi.dk 

Høringssvar vedrørende forslag til Lov om Danmarks Innovationsfond, forslag til ændring af 

Lov om forskningsrådgivning og forslag til ændring af Lov om teknologi og innovation.  

 

Landbrug & Fødevarer takker for muligheden for at kommentere lovforslaget. Helt overordnet 

bakker L&F op om en samling af de tre bevilligende organer, og helt overordnet er der tale om en 

god lov. L&F bakker også op om, at Danmarks Forskningspolitiske Råd tildeles et bredere mandat.  

 

L&F ser både et behov for strategisk forskning og for innovation, videnoverførsel og 

markedsmodning, og lægger vægt på, at der er en fornuftig finansiel balance imellem de to søjler, 

som det også fremgår af den politiske aftale. De positive erfaringer indtil nu med SPIR-instrumentet 

viser dog også behovet for, at der er mulighed for at prioritere virkemidler, som understøtter den 

forskningsbaserede innovation.   

 

L&F er optaget af, at Fonden reelt bliver et uafhængigt organ, som kan udvikle sine egne effektive 

virkemidler, regler og procedurer inden for instruktionsbeføjelsen og inden for Fondens område. En 

del af L&Fs specifikke kommentarer skal ses i lyset af, at der er foreslået bestemmelser, som kan 

tolkes i retning af, at der bliver tale om en mellemting med de begrænsninger for 

bevægelsesfriheden, som det måtte afstedkomme. Det virker fornuftigt i en overgangsperiode at 

lade ministeriet påtage sig nogle administrative opgaver, men på sigt bør det være bestyrelsens 

egen vurdering af, hvor opgaverne udføres bedst og mest omkostningseffektivt, som bør være 

beslutningsgrundlaget.   

 

L&F bakker op om GTS institutternes (foreløbige) placering inden for ministeriet. Men det bør 

klarere fremgå af loven, at Innovationsfonden overtager særligt RTIs ansvar for videnformidling og 

videnspredning. Hidtil har primært RTI haft øje for GTS institutternes særlige rolle i 

innovationssystemet og deres forretningsmodel, og der har i andre dele af bevillingssystemet været 

ordninger, som GTS institutterne reelt ikke har haft råd til at deltage i. Det bør derfor fremgå af 

loven eller dets bemærkninger, at Fonden skal tage udgangspunkt i de kalkulationer af timetakster, 

som RTI har gjort brug af, men med det formål, at man ikke afskærer relevante videninstitutioner i 

at deltage i forsknings- og innovationsprojekter under specifikke virkemidler.      

 

Det nævnes, at GTS institutternes placering er ”indtil videre”. For ikke at skabe unødig usikkerhed, 

bør det tilføjes, hvornår placeringen tages op til revurdering. Her bør også nævnes, at 

revurderingen foretages efter grundig brugerinvolvering.  

 

Det nævnes i bemærkningerne til forslag til ændring af Lov om teknologi og innovation, at 

innovationsnetværkene bør være centrale aktører i forbindelse med samfundspartnerskaber om 

innovation. Innovationsnetværkene vil i nogle tilfælde være relevante aktører, mens det i andre 

partnerskaber vil være en unødvendig binding. Bemærkningen foreslås derfor slettet.  
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Specifikke bemærkninger til Lov om Danmarks Innovationsfond.  

§1-5. Lovens formål og område 

 

§1, Jf. bemærkningerne. 

For store virksomheder kan støtte også være en afgørende faktor for igangsættelse af FoU 

aktiviteter og samarbejder med andre virksomheder og videninstitutioner. Støtte bør som 

udgangspunktet tildeles efter et effektkriterium for det danske samfund, ikke efter 

virksomhedsstørrelse. Er der ud fra det kriterium større effekt ved at give mere støtte til SMVer, er 

det så i orden.       

 

§2.  

Det er uhensigtsmæssigt at støtte til modning af lovende forskningsresultater kun kan gives til viden 

som er udviklet og støttet af fonden. At afskære Fonden fra at støtte modning af resultater, som 

virksomheder selv har frembragt eller som er frembragt under andre støtteordninger, vil reelt kunne 

resultere i, at meget lovende resultater aldrig kommer til kommercialisering.  

 

Fondens ansvar for videnformidling og videnspredning bør fremgå eksplicit af stk. 2.  

 

§5.  

Det er på nogle områder en meget ressourcekrævende opgave at foretage forskningsfaglig 

bedømmelse af ansøgninger til andre ministeriers eller bevillingsorganers ordninger. Der bør være 

mulighed for, at Det Frie Forskningsråd også inddrages i denne opgave.  

 

§6-9. Etablering, ledelse og organisering 

 

§9. stk. 2.  

Når der er tale om et uafhængigt organ, er det svært at se begrundelsen for, at forretningsorden, 

strategi og årsberetninger skal godkendes af ministeren inden offentliggørelse. Begrundelsen i 

bemærkningerne om, at ”ministeren som tilsynsførende løbende får mulighed for at følge med i” bør 

ikke berettige, at han/hun også skal godkende.  

 

§10-12. Bestyrelsens sammensætning 

 

§11. 

Bestemmelsen om, at flertallet af medlemmer skal være forskere eller forskningskyndige, som 

udøver forskningsaktivitet, vil begrænse rekrutteringsgrundlaget væsentligt. Det foreslås, at ”som 

udøver forskningsaktivitet” slettes.   

 

§11 stk. 2.  

Det bør tilføjes, at bestyrelsen også skal besidde kompetencer inden for videnformidling og 

videnspredning.  

 

§17-20. Sekretariatsfunktioner 

 

§18 og 20.  

Det bør eksplicit stå, at det er bestyrelsen, som ansætter Fondens direktør, og at det er dennes 

ansvar at besætte sekretariatet. Det er klart, at sekretariatet som udgangspunktet skal tage afsæt i 

medarbejdere overflyttet fra FI og HTF, men herefter bør der være en enstrenget reference til det 
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nye ansættelsessted og dets ledelse. Det bør også være Fondens bestyrelse, som har ansvaret for 

dimensioneringen af sekretariatet.  

§21-25. Bevillingsfunktion  

 

§21. 

Kriterierne kvalitet, effekt og relevans er blevet godt indarbejdet i den strategiske forskning, mens 

innovationshøjde er godt indarbejdet i innovationssystemet. For at sikre en god balance imellem 

forskning og innovation, bør det fremgå af §21, at fonden skal sikre at der indarbejdes kriterier for 

bedømmelse af innovationshøjden i ansøgninger og projekter.  

 

§22.  

L&F bakker op om målet om forenkling. For virksomhederne er det ikke så meget antallet af 

ordninger, som udgør et problem, men antallet af forskellige regler for deltagelse. §22 bør derfor 

ændres til ”Fondens ansøgningsprocedurer og regler for deltagelse skal være enkle, fleksible og 

afstemt i forhold til det enkelte virkemiddels kompleksitet og bevillingens størrelse” 

 

§24. 

Hensigten om koordinering med øvrige offentlige bevillingsgivere er god – bare de andre har en 

gensidig forpligtelse. Der kan og bør ikke være nogen forpligtelse over for private 

bevillingsmyndigheder.  

 

Muligheden for at samfinansiere med andre nationale organer bør fremgå af bemærkningerne.  

 

§25. 

Her kan tilføjes bemærkningen om, at Fonden hvad angår GTS institutter og andre 

videninstitutioner bør tage udgangspunkt i de af RTI anvendte kalkuler for timetakster m.v.. 

 

§29-31. Tilsyn m.v. 

 

§31. 

Formuleringerne kan skabe usikkerhed om Fondens placering i det politiske og administrative 

system. Det bør på forhånd afklares, hvor Fonden og tilsynet hermed placeres i det administrative 

system. Fonden bør, hvor der ikke er tale om almindeligt tilsyn med administration m.v. referere 

direkte til ministeren.  

 

Til bemærkningerne.  

 

4.2.1.  

Fondens tilskudsmidler bør ikke kunne anvendes til finansiering af drift. Drift af fx administrative IT 

systemer skal synliggøres under de administrative omkostninger.   

 

 

Med venlig hilsen 
 
Morten Andersen Linnet 

Afdelingsleder 
 
Forsknings- og Teknologipolitik 
 
D +45 3339 4296 
M +45 2724 5969 
E mal@lf.dk 


